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O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2a
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís,  expediu nesta segunda-fe i ra.  1° .
Recomendação às academias e estabelecimentos
destinados à prática de atividade física de São Luís,
contendo medidas sanitárias destinadas à prevenção
do contágio pelo coronavírus.

O documento orienta que os usuários e trabalhadores
somente poderão ingressar nos estabelecimentos se
estiverem usando máscaras e se higienizarem as
mãos com água e sabão ou álcool 70%. bem como
que os profissionais de educação física orientem os
alunos a manter a utilização da máscara durante todo
o período da atividade, evitando colocá-la abaixo do
nariz ou do queixo. mesmo nos exercícios de maior
intensidade.

Também foi recomendado o controle no número
máximo de pessoas presentes ao mesmo tempo no
estabelecimento, respeitando o limite de uma pessoa
(colaborador e/ou clientes) para cada 4m'.

Titular da 2a Promotoria de Defesa do Consumidor de
São Luís, a promotora de justiça Litia Cavalcanti
esclareceu que as medidas, amparadas em decretos e
portarias estaduais e na legislação sanitária vigente.
são necessárias devido ao número crescente de casos
diários e de mortes decorrentes da Covid-19 no
Estado do Maranhão, bem como pelo surgimento de
novas variantes da doença.

A  Recomendação  p revê ,  a inda ,  que .  nos
estabelecimentos destinados à prática de crossfit.
sejam priorizadas as aulas individualizadas. sendo
obrigatório o uso de máscara e o distanciamento de,
no mínimo, dois metros entre os alunos: e a utilização
de barreira de proteção física (vidro ou acrílico) nos
caixas e mesas de atendimento da recepção, para
evitar o contato direto do atendente com o consumidor
ou manter o distanciamento mínimo de dois metros,
devidamente demarcado no chão.

Foi recomendada também a demarcação com fita no
espaço em que cada cliente deve se exercitar nas
áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas,
devendo cada aluno ficar a dois metros de distância do
outro, e que sejam utilizados apenas 50% dos
aparelhos destinados a atividades de cardio. deixando
o espaçamento de um equipamento sem uso para o

outro.

A 2a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
de São Luís já havia emitido no mês de janeiro outras
Recomendações destinadas a estabelecimentos
comerciais de diversos setores econômicos,
igualmente com medidas sanitárias para a prevenção
d o  c o n t á g i o  p e l o  c o r o n a v í r u s .  B a n c o s ,
supermercados, shoppings centers, cemitérios e
empresas de transporte coletivo, bem como bares e
restaurantes foram alvos dessas orientações.

PLACAS INFORMATIVAS - Na Recomendação às
academias, foi ainda sugerido que sejam afixadas, em
locais visíveis, placas informativas acerca dos
protoco los  san i tár ios ,  espec ia lmente sobre
necessidade de higienização frequente das mãos, uso
de máscara, distanciamento mínimo, bem como
contendo a informação de que o desrespeito às
determinações do Poder Público. destinadas a impedir
a propagação da Covid-19. configura o crime previsto
no art. 268 do Código Penal.

CÓPIAS - Além de ser encaminhado às academias e
aos estabelecimentos destinados à prática de
atividade física de São Luís, o documento deverá ser
levado ao conhecimento do Conselho Regional de
Educação Física - 21a Região. Secretaria de Estado
da Indústria e Comércio. Secretaria de Estado da
Saúde/Superintendência Estadual de Vigilância
S a n i t á r i a .  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e
Saúde/Superintendência de Vigilância Epidemiológica
e Sanitária e Secretaria de Estado da Casa Civil.
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O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís,  expediu nesta segunda-fe i ra,  1° ,
Recomendação às academias o estabelecimento
destinados à Pratica de atividade física de São Luís,
contendo medidas sanitárias destinadas à prevenção
do coreto pelo coronavirus.

O documento orienta que os usuários e trabalhadores
somente poderão ingressar nos estabelecimentos se
estiverem usando mascaras e se higienizarem as
mãos com água e sabão ou álcool 70%, bem como
que os profissionais de educação física orientem os
alunos a manter a utilização da mascara durante todo
o período da atividade, evitando coloca-la abaixo do
nariz ou do queixo, mesmo nos exercícios de maior
intensidade.

Também foi recomendado o controle no número
máximo de pessoas presentes ao mesmo tempo no
estabelecimento, respeitando o limite de uma pessoa
(colaborador e/ou clientes) para cada 4 m2

Titular da 2a Promotoria de Defesa do Consumidor de
São Luís, a promotora de justiça Lítia Cavalcanti
esclareceu que as medidas, amparadas em decretos e
portarias estaduais e na legislação sanitária vigente,
são necessárias devido ao número crescente de casos
diários e de mortes decorrentes da Covid-19 no
Estado do Maranhão, bem como pelo surgimento de
novas variantes da doença.
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Othelino discute medidas contra a Covid-19
no Maranhão e anuncia suspensão de

atividades presenciais na Alema por uma
semana

 

BLOG PAULO ROBERTO. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Paulo Roberto

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta
segunda-feira (1º), no Salão de Atos do Palácio dos
Leões, da reunião emergencial, convocada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), para discutir novas
medidas de restrições contra a Covid-19 , diante da
curva de crescimento de casos no estado e
sobrecarga das redes pública e privada de saúde da
Grande Ilha.

Para Othelino Neto, o isolamento máximo seria o
cenário ideal para conter o aumento do número de
casos. "O cenário ideal seria o lockdown mas, neste
momento, não será possível pelas implicações sociais.
Por isso, em consenso, com o objetivo de preservar a
saúde dos maranhenses, decidimos tomar medidas
mais restritivas em locais de maior aglomeração",
disse.

Na reunião, o governador Flávio Dino descartou a
possibilidade de lockdown nos próximos dias e
apresentou algumas medidas para combater o avanço
da doença, entre elas, a ampliação das linhas de
ônibus e o reforço em relação ao uso de máscaras. O
chefe do Executivo disse ainda que haverá restrições
mais rigorosas para grandes aglomerações.

"Em face da elevação do número de casos do novo
coronavírus, é imprescindível que tenhamos mais
restrições em atividades de maior aglomeração.
Houve, contudo, um consenso, no sentido de não
haver lockdown nesta semana, porém, faremos a
edição de normas e decisões de vários órgãos para
que certas atividades deixem de ocorrer por um
período, principalmente em grandes aglomerações",
esclareceu o governador.

Em seguida, Flávio Dino explicou que o decreto
governamental será disponibilizado nesta terça-feira
(2), após diálogo com entidades empresariais.
"Somente após essa reunião, editaremos o decreto,
com os detalhes definit ivos. Queremos que o

empresariado participe, porque é responsável
conosco, como por exemplo, ao que se refere ao uso
de máscaras nos estabelecimentos", completou.

O secretário de Estado de Saúde e presidente do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(Conass), Carlos Lula, ressaltou que, para a decisão
em conjunto, foram avaliados o crescimento no
número de casos da COVID-19 e a impossibilidade do
sistema público de saúde atender todas as demandas.

"De fato, estamos com um estresse muito forte no
sistema de saúde do Maranhão, principalmente em
São Luís, Imperatriz, Bacabal e Santa Inês, onde
temos solicitação de leitos maior que a média. Essas
medidas, nesse momento, são indispensáveis para
que não tenhamos um colapso na saúde. Por isso, a
necessidade de medida extrema de restrição social",
enfatizou Lula.

O encontro reuniu ainda representantes dos três
Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública,
além de prefeitos da região metropolitana de São Luís
e outras autoridades.

Serviço Público remoto

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
assim como os demais órgãos públicos e Prefeituras
da Grande Ilha de São Luís, suspenderá as atividades
presenciais por uma semana, a partir da próxima
segunda-feira (8).

A suspensão das at iv idades presenciais na
Assembleia Legislativa está em conformidade com as
decisões tomadas na reunião com o governador, para
conter o avanço do novo coronavírus entre os
servidores e parlamentares, limitando a circulação de
pessoas e permitindo o trabalho remoto.

Segundo Othelino, a Assembleia segue uma série de
protocolos desde o início da pandemia. "Manteremos
nossa Resolução Legislativa estabelecendo uma série
de protocolos internos desde o início da pandemia.



BLOG PAULO ROBERTO. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nós não revogamos, então, a manteremos. O que
teremos de novo é que, na semana que vem, teremos
as at iv idades de forma remota",  expl icou o
parlamentar, enfatizando, ainda, que a decisão, em
conjunto com os outros órgãos, será importante para
diminuir  o nível  de contaminação na região
metropol i tana.
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CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís,  expediu nesta segunda-fe i ra,  1º ,
Recomendação às academias e estabelecimentos
destinados à prática de atividade física de São Luís,
contendo medidas sanitárias para a prevenção do
contágio pelo coronavírus.

O documento orienta que os usuários e trabalhadores
somente poderão ingressar nos estabelecimentos se
estiverem usando máscaras e se higienizarem as
mãos com água e sabão ou álcool 70%, bem como
que os profissionais de educação física orientem os
alunos a manter a utilização da máscara durante todo
o período da atividade, evitando colocá-la abaixo do
nariz ou do queixo, mesmo nos exercícios de maior
intensidade.

Também foi recomendado o controle no número
máximo de pessoas presentes ao mesmo tempo no
estabelecimento, respeitando o limite de uma pessoa
(colaborador e/ou clientes) para cada 4m².

Titular da 2ª Promotoria de Defesa do Consumidor de
São Luís, a promotora de justiça Lítia Cavalcanti
esclareceu que as medidas, amparadas em decretos e
portarias estaduais e na legislação sanitária vigente,
são necessárias devido ao número crescente de casos
diários e de mortes decorrentes da Covid-19 no
Estado do Maranhão, bem como pelo surgimento de
novas variantes da doença.

A  Recomendação  p revê ,  a inda ,  que ,  nos
estabelecimentos destinados à prática de crossfit,
sejam priorizadas as aulas individualizadas, sendo
obrigatório o uso de máscara e o distanciamento de,
no mínimo, dois metros entre os alunos; e a utilização
de barreira de proteção física (vidro ou acrílico) nos
caixas e mesas de atendimento da recepção, para
evitar o contato direto do atendente com o consumidor
ou manter o distanciamento mínimo de dois metros,
devidamente demarcado no chão.

Foi recomendada também a demarcação com fita no
espaço em que cada cliente deve se exercitar nas
áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas,
devendo cada aluno ficar a dois metros de distância do
outro, e que sejam utilizados apenas 50% dos
aparelhos destinados a atividades de cardio, deixando
o espaçamento de um equipamento sem uso para o

outro.

A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
de São Luís já havia emitido no mês de janeiro outras
Recomendações destinadas a estabelecimentos
comerciais de diversos setores econômicos,
igualmente com medidas sanitárias para a prevenção
d o  c o n t á g i o  p e l o  c o r o n a v í r u s .  B a n c o s ,
supermercados, shoppings centers, cemitérios e
empresas de transporte coletivo, bem como bares e
restaurantes foram alvos dessas orientações.

PLACAS INFORMATIVAS

Na Recomendação às academias, foi ainda sugerido
que sejam afixadas, em locais visíveis, placas
informativas acerca dos protocolos sanitários,
especialmente sobre necessidade de higienização
frequente das mãos, uso de máscara, distanciamento
mínimo, bem como contendo a informação de que o
desrespeito às determinações do Poder Público,
destinadas a impedir a propagação da Covid-19,
configura o crime previsto no art. 268 do Código Penal.

CÓPIAS

Além de ser encaminhado às academias e aos
estabelecimentos destinados à prática de atividade
física de São Luís, o documento deverá ser levado ao
conhecimento do Conselho Regional de Educação
Física - 21ª Região, Secretaria de Estado da Indústria
e  C o m é r c i o ,  S e c r e t a r i a  d e  E s t a d o  d a
Saúde/Superintendência Estadual de Vigilância
S a n i t á r i a ,  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e
Saúde/Superintendência de Vigilância Epidemiológica
e Sanitária e Secretaria de Estado da Casa Civil.

Com informações do MP/MA
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Assessoria

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís,  expediu nesta segunda-fe i ra,  1º ,
Recomendação às academias e estabelecimentos
destinados à prática de atividade física de São Luís,
contendo medidas sanitárias para a prevenção do
contágio pelo coronavírus.

O documento orienta que os usuários e trabalhadores
somente poderão ingressar nos estabelecimentos se
estiverem usando máscaras e se higienizarem as
mãos com água e sabão ou álcool 70%, bem como
que os profissionais de educação física orientem os
alunos a manter a utilização da máscara durante todo
o período da atividade, evitando colocá-la abaixo do
nariz ou do queixo, mesmo nos exercícios de maior
intensidade.

Também foi recomendado o controle no número
máximo de pessoas presentes ao mesmo tempo no
estabelecimento, respeitando o limite de uma pessoa
(colaborador e/ou clientes) para cada 4m².

Titular da 2ª Promotoria de Defesa do Consumidor de
São Luís, a promotora de justiça Lítia Cavalcanti
esclareceu que as medidas, amparadas em decretos e
portarias estaduais e na legislação sanitária vigente,
são necessárias devido ao número crescente de casos
diários e de mortes decorrentes da Covid-19 no
Estado do Maranhão, bem como pelo surgimento de
novas variantes da doença.

A  Recomendação  p revê ,  a inda ,  que ,  nos
estabelecimentos destinados à prática de crossfit,
sejam priorizadas as aulas individualizadas, sendo
obrigatório o uso de máscara e o distanciamento de,
no mínimo, dois metros entre os alunos; e a utilização
de barreira de proteção física (vidro ou acrílico) nos
caixas e mesas de atendimento da recepção, para
evitar o contato direto do atendente com o consumidor
ou manter o distanciamento mínimo de dois metros,
devidamente demarcado no chão.

Foi recomendada também a demarcação com fita no
espaço em que cada cliente deve se exercitar nas
áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas,
devendo cada aluno ficar a dois metros de distância do
outro, e que sejam utilizados apenas 50% dos

aparelhos destinados a atividades de cardio, deixando
o espaçamento de um equipamento sem uso para o
outro.

A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
de São Luís já havia emitido no mês de janeiro outras
Recomendações destinadas a estabelecimentos
comerciais de diversos setores econômicos,
igualmente com medidas sanitárias para a prevenção
d o  c o n t á g i o  p e l o  c o r o n a v í r u s .  B a n c o s ,
supermercados, shoppings centers, cemitérios e
empresas de transporte coletivo, bem como bares e
restaurantes foram alvos dessas orientações.

PLACAS INFORMATIVAS

Na Recomendação às academias, foi ainda sugerido
que sejam afixadas, em locais visíveis, placas
informativas acerca dos protocolos sanitários,
especialmente sobre necessidade de higienização
frequente das mãos, uso de máscara, distanciamento
mínimo, bem como contendo a informação de que o
desrespeito às determinações do Poder Público,
destinadas a impedir a propagação da Covid-19,
configura o crime previsto no art. 268 do Código Penal.

CÓPIAS

Além de ser encaminhado às academias e aos
estabelecimentos destinados à prática de atividade
física de São Luís, o documento deverá ser levado ao
conhecimento do Conselho Regional de Educação
Física - 21ª Região, Secretaria de Estado da Indústria
e  C o m é r c i o ,  S e c r e t a r i a  d e  E s t a d o  d a
Saúde/Superintendência Estadual de Vigilância
S a n i t á r i a ,  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e
Saúde/Superintendência de Vigilância Epidemiológica
e Sanitária e Secretaria de Estado da Casa Civil.
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Othelino discute medidas de restrição contra
a Covid e anuncia suspensão de atividades

presenciais (Assembleia MA)
 

O QUARTO PODER ON LINE / MA. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta
segunda-feira (1º), no Salão de Atos do Palácio dos
Leões, da reunião emergencial, convocada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), para discutir novas
medidas de restrições contra a Covid-19 , diante da
curva de crescimento de casos no estado e
sobrecarga das redes pública e privada de saúde da
Grande Ilha.

Para Othelino Neto, o isolamento máximo seria o
cenário ideal para conter o aumento do número de
casos. "O cenário ideal seria o lockdown mas, neste
momento, não será possível pelas implicações sociais.
Por isso, em consenso, com o objetivo de preservar a
saúde dos maranhenses, decidimos tomar medidas
mais restritivas em locais de maior aglomeração",
disse.

Na reunião, o governador Flávio Dino descartou a
possibilidade de lockdown nos próximos dias e
apresentou algumas medidas para combater o avanço
da doença, entre elas, a ampliação das linhas de
ônibus e o reforço em relação ao uso de máscaras. O
chefe do Executivo disse ainda que haverá restrições
mais rigorosas para grandes aglomerações.

"Em face da elevação do número de casos do novo
coronavírus, é imprescindível que tenhamos mais
restrições em atividades de maior aglomeração.
Houve, contudo, um consenso, no sentido de não
haver lockdown nesta semana, porém, faremos a
edição de normas e decisões de vários órgãos para
que certas atividades deixem de ocorrer por um
período, principalmente em grandes aglomerações",
esclareceu o governador.

Em seguida, Flávio Dino explicou que o decreto
governamental será disponibilizado nesta terça-feira
(2), após diálogo com entidades empresariais.
"Somente após essa reunião, editaremos o decreto,
com os detalhes definit ivos. Queremos que o
empresariado participe, porque é responsável
conosco, como por exemplo, ao que se refere ao uso
de máscaras nos estabelecimentos", completou.

O secretário de Estado de Saúde e presidente do

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(Conass), Carlos Lula, ressaltou que, para a decisão
em conjunto, foram avaliados o crescimento no
número de casos da COVID-19 e a impossibilidade do
sistema público de saúde atender todas as demandas.

"De fato, estamos com um estresse muito forte no
sistema de saúde do Maranhão, principalmente em
São Luís, Imperatriz, Bacabal e Santa Inês, onde
temos solicitação de leitos maior que a média. Essas
medidas, nesse momento, são indispensáveis para
que não tenhamos um colapso na saúde. Por isso, a
necessidade de medida extrema de restrição social",
enfatizou Lula.

O encontro reuniu ainda representantes dos três
Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública,
além de prefeitos da região metropolitana de São Luís
e outras autoridades.

Serviço Público remoto

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
assim como os demais órgãos públicos e Prefeituras
da Grande Ilha de São Luís, suspenderá as atividades
presenciais por uma semana, a partir da próxima
segunda-feira (8).

A suspensão das at iv idades presenciais na
Assembleia Legislativa está em conformidade com as
decisões tomadas na reunião com o governador, para
conter o avanço do novo coronavírus entre os
servidores e parlamentares, limitando a circulação de
pessoas e permitindo o trabalho remoto.

Segundo Othelino, a Assembleia segue uma série de
protocolos desde o início da pandemia. "Manteremos
nossa Resolução Legislativa estabelecendo uma série
de protocolos internos desde o início da pandemia.
Nós não revogamos, então, a manteremos. O que
teremos de novo é que, na semana que vem, teremos
as at iv idades de forma remota",  expl icou o
parlamentar, enfatizando, ainda, que a decisão, em
conjunto com os outros órgãos, será importante para
diminuir  o nível  de contaminação na região
metropol i tana.
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Alema suspenderá atividades presenciais por
uma semana

 

SUA CIDADE.COM. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
(Alema), deputado Othelino Neto (PCdoB), participou,
nesta segunda-feira (1º), no Salão de Atos do Palácio
dos Leões, da reunião emergencial, convocada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), para discutir novas
medidas de restrições contra a Covid-19 , diante da
curva de crescimento de casos no estado e
sobrecarga das redes pública e privada de saúde da
Grande Ilha.

Para Othelino Neto, o isolamento máximo seria o
cenário ideal para conter o aumento do número de
casos. "O cenário ideal seria o lockdown mas, neste
momento, não será possível pelas implicações sociais.
Por isso, em consenso, com o objetivo de preservar a
saúde dos maranhenses, decidimos tomar medidas
mais restritivas em locais de maior aglomeração",
disse.

Na reunião, o governador Flávio Dino descartou a
possibilidade de lockdown nos próximos dias e
apresentou algumas medidas para combater o avanço
da doença, entre elas, a ampliação das linhas de
ônibus e o reforço em relação ao uso de máscaras. O
chefe do Executivo disse ainda que haverá restrições
mais rigorosas para grandes aglomerações.

Em seguida, Flávio Dino explicou que o decreto
governamental será disponibilizado nesta terça-feira
(2), após diálogo com entidades empresariais.
"Somente após essa reunião, editaremos o decreto,
com os detalhes definit ivos. Queremos que o
empresariado participe, porque é responsável
conosco, como por exemplo, ao que se refere ao uso
de máscaras nos estabelecimentos", completou.

O secretário de Estado de Saúde e presidente do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(Conass), Carlos Lula, ressaltou que, para a decisão
em conjunto, foram avaliados o crescimento no
número de casos da COVID-19 e a impossibilidade do
sistema público de saúde atender todas as demandas.

O encontro reuniu ainda representantes dos três
Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública,
além de prefeitos da região metropolitana de São Luís
e outras autoridades.

Serviço Público remoto

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
assim como os demais órgãos públicos e Prefeituras
da Grande Ilha de São Luís, suspenderá as atividades
presenciais por uma semana, a partir da próxima
segunda-feira (8).

A suspensão das at iv idades presenciais na
Assembleia Legislativa está em conformidade com as
decisões tomadas na reunião com o governador, para
conter o avanço do novo coronavírus entre os
servidores e parlamentares, limitando a circulação de
pessoas e permitindo o trabalho remoto.

Segundo Othelino, a Assembleia segue uma série de
protocolos desde o início da pandemia. "Manteremos
nossa Resolução Legislativa estabelecendo uma série
de protocolos internos desde o início da pandemia.
Nós não revogamos, então, a manteremos. O que
teremos de novo é que, na semana que vem, teremos
as at iv idades de forma remota",  expl icou o
parlamentar, enfatizando, ainda, que a decisão, em
conjunto com os outros órgãos, será importante para
diminuir  o nível  de contaminação na região
metropol i tana.

Fonte: Assembleia Legislativa do Maranhão
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Othelino discute medidas contra a Covid-19
no Maranhão e anuncia suspensão de
atividades presenciais na Alema por

uma semana
 

BLOG CUNHA SANTOS. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jonaval Medeiros da Cunha Santos

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta
segunda-feira (1º), no Salão de Atos do Palácio dos
Leões, da reunião emergencial, convocada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), para discutir novas
medidas de restrições contra a Covid-19 , diante da
curva de crescimento de casos no estado e
sobrecarga das redes pública e privada de saúde da
Grande Ilha.

Para Othelino Neto, o isolamento máximo seria o
cenário ideal para conter o aumento do número de
casos. "O cenário ideal seria o lockdown mas, neste
momento, não será possível pelas implicações sociais.
Por isso, em consenso, com o objetivo de preservar a
saúde dos maranhenses, decidimos tomar medidas
mais restritivas em locais de maior aglomeração",
disse.

Na reunião, o governador Flávio Dino descartou a
possibilidade de lockdown nos próximos dias e
apresentou algumas medidas para combater o avanço
da doença, entre elas, a ampliação das linhas de
ônibus e o reforço em relação ao uso de máscaras. O
chefe do Executivo disse ainda que haverá restrições
mais rigorosas para grandes aglomerações.

"Em face da elevação do número de casos do novo
coronavírus, é imprescindível que tenhamos mais
restrições em atividades de maior aglomeração.
Houve, contudo, um consenso, no sentido de não
haver lockdown nesta semana, porém, faremos a
edição de normas e decisões de vários órgãos para
que certas atividades deixem de ocorrer por um
período, principalmente em grandes aglomerações",
esclareceu o governador.

Em seguida, Flávio Dino explicou que o decreto
governamental será disponibilizado nesta terça-feira
(2), após diálogo com entidades empresariais.
"Somente após essa reunião, editaremos o decreto,
com os detalhes definit ivos. Queremos que o

empresariado participe, porque é responsável
conosco, como por exemplo, ao que se refere ao uso
de máscaras nos estabelecimentos", completou.

O secretário de Estado de Saúde e presidente do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(Conass), Carlos Lula, ressaltou que, para a decisão
em conjunto, foram avaliados o crescimento no
número de casos da COVID-19 e a impossibilidade do
sistema público de saúde atender todas as demandas.

"De fato, estamos com um estresse muito forte no
sistema de saúde do Maranhão, principalmente em
São Luís, Imperatriz, Bacabal e Santa Inês, onde
temos solicitação de leitos maior que a média. Essas
medidas, nesse momento, são indispensáveis para
que não tenhamos um colapso na saúde. Por isso, a
necessidade de medida extrema de restrição social",
enfatizou Lula.

O encontro reuniu ainda representantes dos três
Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública,
além de prefeitos da região metropolitana de São Luís
e outras autoridades.

Serviço Público remoto

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
assim como os demais órgãos públicos e Prefeituras
da Grande Ilha de São Luís, suspenderá as atividades
presenciais por uma semana, a partir da próxima
segunda-feira (8).

A suspensão das at iv idades presenciais na
Assembleia Legislativa está em conformidade com as
decisões tomadas na reunião com o governador, para
conter o avanço do novo coronavírus entre os
servidores e parlamentares, limitando a circulação de
pessoas e permitindo o trabalho remoto.

Segundo Othelino, a Assembleia segue uma série de
protocolos desde o início da pandemia. "Manteremos
nossa Resolução Legislativa estabelecendo uma série
de protocolos internos desde o início da pandemia.



BLOG CUNHA SANTOS. Ter, 2 de Março de 2021
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Nós não revogamos, então, a manteremos. O que
teremos de novo é que, na semana que vem, teremos
as at iv idades de forma remota",  expl icou o
parlamentar, enfatizando, ainda, que a decisão, em
conjunto com os outros órgãos, será importante para
diminuir  o nível  de contaminação na região
metropol i tana.
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Othelino discute medidas contra a Covid-19
no Maranhão e anuncia suspensão de

atividades presenciais na Alema por uma
semana

 

BLOG DA RIQUINHA. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Tâmara Silva

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta
segunda-feira (1º), no Salão de Atos do Palácio dos
Leões, da reunião emergencial, convocada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), para discutir novas
medidas de restrições contra a Covid-19 , diante da
curva de crescimento de casos no estado e
sobrecarga das redes pública e privada de saúde da
Grande Ilha.

Para Othelino Neto, o isolamento máximo seria o
cenário ideal para conter o aumento do número de
casos. "O cenário ideal seria o lockdown mas, neste
momento, não será possível pelas implicações sociais.
Por isso, em consenso, com o objetivo de preservar a
saúde dos maranhenses, decidimos tomar medidas
mais restritivas em locais de maior aglomeração",
disse.

Na reunião, o governador Flávio Dino descartou a
possibilidade de lockdown nos próximos dias e
apresentou algumas medidas para combater o avanço
da doença, entre elas, a ampliação das linhas de
ônibus e o reforço em relação ao uso de máscaras. O
chefe do Executivo disse ainda que haverá restrições
mais rigorosas para grandes aglomerações.

"Em face da elevação do número de casos do novo
coronavírus, é imprescindível que tenhamos mais
restrições em atividades de maior aglomeração.
Houve, contudo, um consenso, no sentido de não
haver lockdown nesta semana, porém, faremos a
edição de normas e decisões de vários órgãos para
que certas atividades deixem de ocorrer por um
período, principalmente em grandes aglomerações",
esclareceu o governador.

Em seguida, Flávio Dino explicou que o decreto
governamental será disponibilizado nesta terça-feira
(2), após diálogo com entidades empresariais.
"Somente após essa reunião, editaremos o decreto,
com os detalhes definit ivos. Queremos que o

empresariado participe, porque é responsável
conosco, como por exemplo, ao que se refere ao uso
de máscaras nos estabelecimentos", completou.

O secretário de Estado de Saúde e presidente do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(Conass), Carlos Lula, ressaltou que, para a decisão
em conjunto, foram avaliados o crescimento no
número de casos da COVID-19 e a impossibilidade do
sistema público de saúde atender todas as demandas.

"De fato, estamos com um estresse muito forte no
sistema de saúde do Maranhão, principalmente em
São Luís, Imperatriz, Bacabal e Santa Inês, onde
temos solicitação de leitos maior que a média. Essas
medidas, nesse momento, são indispensáveis para
que não tenhamos um colapso na saúde. Por isso, a
necessidade de medida extrema de restrição social",
enfatizou Lula.

O encontro reuniu ainda representantes dos três
Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública,
além de prefeitos da região metropolitana de São Luís
e outras autoridades.

Serviço Público remoto

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
assim como os demais órgãos públicos e Prefeituras
da Grande Ilha de São Luís, suspenderá as atividades
presenciais por uma semana, a partir da próxima
segunda-feira (8).

A suspensão das at iv idades presenciais na
Assembleia Legislativa está em conformidade com as
decisões tomadas na reunião com o governador, para
conter o avanço do novo coronavírus entre os
servidores e parlamentares, limitando a circulação de
pessoas e permitindo o trabalho remoto.

Segundo Othelino, a Assembleia segue uma série de
protocolos desde o início da pandemia. "Manteremos
nossa Resolução Legislativa estabelecendo uma série
de protocolos internos desde o início da pandemia.
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Nós não revogamos, então, a manteremos. O que
teremos de novo é que, na semana que vem, teremos
as at iv idades de forma remota",  expl icou o
parlamentar, enfatizando, ainda, que a decisão, em
conjunto com os outros órgãos, será importante para
diminuir  o nível  de contaminação na região
metropol i tana.

Site: https://riquinha.com.br/2021/03/02/othelino-discute-

medidas-contra-a-covid-19-no-maranhao-e-anuncia-

suspensao-de-atividades-presenciais-na-alema-por-uma-

semana/

https://riquinha.com.br/2021/03/02/othelino-discute-medidas-contra-a-covid-19-no-maranhao-e-anuncia-suspensao-de-atividades-presenciais-na-alema-por-uma-semana/
https://riquinha.com.br/2021/03/02/othelino-discute-medidas-contra-a-covid-19-no-maranhao-e-anuncia-suspensao-de-atividades-presenciais-na-alema-por-uma-semana/
https://riquinha.com.br/2021/03/02/othelino-discute-medidas-contra-a-covid-19-no-maranhao-e-anuncia-suspensao-de-atividades-presenciais-na-alema-por-uma-semana/
https://riquinha.com.br/2021/03/02/othelino-discute-medidas-contra-a-covid-19-no-maranhao-e-anuncia-suspensao-de-atividades-presenciais-na-alema-por-uma-semana/


Othelino discute medidas contra a Covid-19
no Maranhão e anuncia suspensão de

atividades presenciais na Alema por uma
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BLOG DANIEL MATOS - NOTÍCIAS. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Matos

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta
segunda-feira (1º), no Salão de Atos do Palácio dos
Leões, da reunião emergencial, convocada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), para discutir novas
medidas de restrições contra a Covid-19 , diante da
curva de crescimento de casos no estado e
sobrecarga das redes pública e privada de saúde da
Grande Ilha.

Para Othelino Neto, o isolamento máximo seria o
cenário ideal para conter o aumento do número de
casos. "O cenário ideal seria o lockdown mas, neste
momento, não será possível pelas implicações sociais.
Por isso, em consenso, com o objetivo de preservar a
saúde dos maranhenses, decidimos tomar medidas
mais restritivas em locais de maior aglomeração",
disse.

Na reunião, o governador Flávio Dino descartou a
possibilidade de lockdown nos próximos dias e
apresentou algumas medidas para combater o avanço
da doença, entre elas, a ampliação das linhas de
ônibus e o reforço em relação ao uso de máscaras. O
chefe do Executivo disse ainda que haverá restrições
mais rigorosas para grandes aglomerações.

"Em face da elevação do número de casos do novo
coronavírus, é imprescindível que tenhamos mais
restrições em atividades de maior aglomeração.
Houve, contudo, um consenso, no sentido de não
haver lockdown nesta semana, porém, faremos a
edição de normas e decisões de vários órgãos para
que certas atividades deixem de ocorrer por um
período, principalmente em grandes aglomerações",
esclareceu o governador.

Em seguida, Flávio Dino explicou que o decreto
governamental será disponibilizado nesta terça-feira
(2), após diálogo com entidades empresariais.
"Somente após essa reunião, editaremos o decreto,
com os detalhes definit ivos. Queremos que o

empresariado participe, porque é responsável
conosco, como por exemplo, ao que se refere ao uso
de máscaras nos estabelecimentos", completou.

O secretário de Estado de Saúde e presidente do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(Conass), Carlos Lula, ressaltou que, para a decisão
em conjunto, foram avaliados o crescimento no
número de casos da COVID-19 e a impossibilidade do
sistema público de saúde atender todas as demandas.

"De fato, estamos com um estresse muito forte no
sistema de saúde do Maranhão, principalmente em
São Luís, Imperatriz, Bacabal e Santa Inês, onde
temos solicitação de leitos maior que a média. Essas
medidas, nesse momento, são indispensáveis para
que não tenhamos um colapso na saúde. Por isso, a
necessidade de medida extrema de restrição social",
enfatizou Lula.

O encontro reuniu ainda representantes dos três
Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública,
além de prefeitos da região metropolitana de São Luís
e outras autoridades.

Serviço Público remoto

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
assim como os demais órgãos públicos e Prefeituras
da Grande Ilha de São Luís, suspenderá as atividades
presenciais por uma semana, a partir da próxima
segunda-feira (8).

A suspensão das at iv idades presenciais na
Assembleia Legislativa está em conformidade com as
decisões tomadas na reunião com o governador, para
conter o avanço do novo coronavírus entre os
servidores e parlamentares, limitando a circulação de
pessoas e permitindo o trabalho remoto.

Segundo Othelino, a Assembleia segue uma série de
protocolos desde o início da pandemia. "Manteremos
nossa Resolução Legislativa estabelecendo uma série
de protocolos internos desde o início da pandemia.
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Nós não revogamos, então, a manteremos. O que
teremos de novo é que, na semana que vem, teremos
as at iv idades de forma remota",  expl icou o
parlamentar, enfatizando, ainda, que a decisão, em
conjunto com os outros órgãos, será importante para
diminuir  o nível  de contaminação na região
metropol i tana.

Site:

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/03/02/o

thelino-discute-medidas-contra-a-covid-19-no-maranhao-

e-anuncia-suspensao-de-atividades-presenciais-na-

alema-por-uma-semana/

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/03/02/othelino-discute-medidas-contra-a-covid-19-no-maranhao-e-anuncia-suspensao-de-atividades-presenciais-na-alema-por-uma-semana/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/03/02/othelino-discute-medidas-contra-a-covid-19-no-maranhao-e-anuncia-suspensao-de-atividades-presenciais-na-alema-por-uma-semana/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/03/02/othelino-discute-medidas-contra-a-covid-19-no-maranhao-e-anuncia-suspensao-de-atividades-presenciais-na-alema-por-uma-semana/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/03/02/othelino-discute-medidas-contra-a-covid-19-no-maranhao-e-anuncia-suspensao-de-atividades-presenciais-na-alema-por-uma-semana/


Othelino discute medidas de restrição contra
a Covid-19 no Maranhão e anuncia

suspensão de atividades presenciais na
Alema por uma semana

 

BLOG DIEGO EMIR. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta
segunda-feira (1º), no Salão de Atos do Palácio dos
Leões, da reunião emergencial, convocada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), para discutir novas
medidas de restrições contra a Covid-19 , diante da
curva de crescimento de casos no estado e
sobrecarga das redes pública e privada de saúde da
Grande Ilha.

Para Othelino Neto, o isolamento máximo seria o
cenário ideal para conter o aumento do número de
casos. "O cenário ideal seria o lockdown mas, neste
momento, não será possível pelas implicações sociais.
Por isso, em consenso, com o objetivo de preservar a
saúde dos maranhenses, decidimos tomar medidas
mais restritivas em locais de maior aglomeração",
disse.

Na reunião, o governador Flávio Dino descartou a
possibilidade de lockdown nos próximos dias e
apresentou algumas medidas para combater o avanço
da doença, entre elas, a ampliação das linhas de
ônibus e o reforço em relação ao uso de máscaras. O
chefe do Executivo disse ainda que haverá restrições
mais rigorosas para grandes aglomerações.

"Em face da elevação do número de casos do novo
coronavírus, é imprescindível que tenhamos mais
restrições em atividades de maior aglomeração.
Houve, contudo, um consenso, no sentido de não
haver lockdown nesta semana, porém, faremos a
edição de normas e decisões de vários órgãos para
que certas atividades deixem de ocorrer por um
período, principalmente em grandes aglomerações" ,
esclareceu o governador.

Em seguida, Flávio Dino explicou que o decreto
governamental será disponibilizado nesta terça-feira
(2), após diálogo com entidades empresariais.
"Somente após essa reunião, editaremos o decreto,
com os detalhes definit ivos. Queremos que o
empresariado participe, porque é responsável
conosco, como por exemplo, ao que se refere ao uso

de máscaras nos estabelecimentos", completou.

O secretário de Estado de Saúde e presidente do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(Conass), Carlos Lula, ressaltou que, para a decisão
em conjunto, foram avaliados o crescimento no
número de casos da COVID-19 e a impossibilidade do
sistema público de saúde atender todas as demandas.

"De fato, estamos com um estresse muito forte no
sistema de saúde do Maranhão, principalmente em
São Luís, Imperatriz, Bacabal e Santa Inês, onde
temos solicitação de leitos maior que a média. Essas
medidas, nesse momento, são indispensáveis para
que não tenhamos um colapso na saúde. Por isso, a
necessidade de medida extrema de restrição social" ,
enfatizou Lula.

O encontro reuniu ainda representantes dos três
Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública,
além de prefeitos da região metropolitana de São Luís
e outras autoridades.

Serviço Público remoto

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
assim como os demais órgãos públicos e Prefeituras
da Grande Ilha de São Luís, suspenderá as atividades
presenciais por uma semana, a partir da próxima
segunda-feira (8).

A suspensão das at iv idades presenciais na
Assembleia Legislativa está em conformidade com as
decisões tomadas na reunião com o governador, para
conter o avanço do novo coronavírus entre os
servidores e parlamentares, limitando a circulação de
pessoas e permitindo o trabalho remoto.

Segundo Othelino, a Assembleia segue uma série de
protocolos desde o início da pandemia. "Manteremos
nossa Resolução Legislativa estabelecendo uma série
de protocolos internos desde o início da pandemia.
Nós não revogamos, então, a manteremos. O que
teremos de novo é que, na semana que vem, teremos
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as atividades de forma remota" ,  expl icou o
parlamentar, enfatizando, ainda, que a decisão, em
conjunto com os outros órgãos, será importante para
diminuir  o nível  de contaminação na região
metropol i tana.
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Othelino discute medidas de restrição contra
a Covid-19 no Maranhão e anuncia

suspensão de atividades presenciais na
Alema por uma semana
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Caio Hostilio

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta
segunda-feira (1º), no Salão de Atos do Palácio dos
Leões, da reunião emergencial, convocada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), para discutir novas
medidas de restrições contra a Covid-19 , diante da
curva de crescimento de casos no estado e
sobrecarga das redes pública e privada de saúde da
Grande Ilha.

Para Othelino Neto, o isolamento máximo seria o
cenário ideal para conter o aumento do número de
casos. "O cenário ideal seria o lockdown mas, neste
momento, não será possível pelas implicações sociais.
Por isso, em consenso, com o objetivo de preservar a
saúde dos maranhenses, decidimos tomar medidas
mais restritivas em locais de maior aglomeração",
disse.

Na reunião, o governador Flávio Dino descartou a
possibilidade de lockdown nos próximos dias e
apresentou algumas medidas para combater o avanço
da doença, entre elas, a ampliação das linhas de
ônibus e o reforço em relação ao uso de máscaras. O
chefe do Executivo disse ainda que haverá restrições
mais rigorosas para grandes aglomerações.

"Em face da elevação do número de casos do novo
coronavírus, é imprescindível que tenhamos mais
restrições em atividades de maior aglomeração.
Houve, contudo, um consenso, no sentido de não
haver lockdown nesta semana, porém, faremos a
edição de normas e decisões de vários órgãos para
que certas atividades deixem de ocorrer por um
período, principalmente em grandes aglomerações",
esclareceu o governador.

Em seguida, Flávio Dino explicou que o decreto
governamental será disponibilizado nesta terça-feira
(2), após diálogo com entidades empresariais.
"Somente após essa reunião, editaremos o decreto,
com os detalhes definit ivos. Queremos que o

empresariado participe, porque é responsável
conosco, como por exemplo, ao que se refere ao uso
de máscaras nos estabelecimentos", completou.

O secretário de Estado de Saúde e presidente do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(Conass), Carlos Lula, ressaltou que, para a decisão
em conjunto, foram avaliados o crescimento no
número de casos da COVID-19 e a impossibilidade do
sistema público de saúde atender todas as demandas.

"De fato, estamos com um estresse muito forte no
sistema de saúde do Maranhão, principalmente em
São Luís, Imperatriz, Bacabal e Santa Inês, onde
temos solicitação de leitos maior que a média. Essas
medidas, nesse momento, são indispensáveis para
que não tenhamos um colapso na saúde. Por isso, a
necessidade de medida extrema de restrição social",
enfatizou Lula.

O encontro reuniu ainda representantes dos três
Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública,
além de prefeitos da região metropolitana de São Luís
e outras autoridades.

Serviço Público remoto

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
assim como os demais órgãos públicos e Prefeituras
da Grande Ilha de São Luís, suspenderá as atividades
presenciais por uma semana, a partir da próxima
segunda-feira (8).

A suspensão das at iv idades presenciais na
Assembleia Legislativa está em conformidade com as
decisões tomadas na reunião com o governador, para
conter o avanço do novo coronavírus entre os
servidores e parlamentares, limitando a circulação de
pessoas e permitindo o trabalho remoto.

Segundo Othelino, a Assembleia segue uma série de
protocolos desde o início da pandemia. "Manteremos
nossa Resolução Legislativa estabelecendo uma série
de protocolos internos desde o início da pandemia.



BLOG DO CAIO HOSTILIO. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nós não revogamos, então, a manteremos. O que
teremos de novo é que, na semana que vem, teremos
as at iv idades de forma remota",  expl icou o
parlamentar, enfatizando, ainda, que a decisão, em
conjunto com os outros órgãos, será importante para
diminuir  o nível  de contaminação na região
metropol i tana.

Site: https://caiohostilio.com/2021/03/02/othelino-
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Erlânio Xavier defende atitudes mais severas
para reduzir o avanço da covid-19
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O presidente da Federação dos Municípios do
Maranhão, prefeito de Igarapé Grande, Erlânio Xavier,
anda preocupado com a demora no processo de
vacinação nos municípios, pede mais agilidade e
defende medidas mais duras neste momento de
agravamento da pandemia de Covid-19.

"Nós estamos chegando ao limite de ocupação de
leitos, então a Famem está em diálogo com o
Ministério Público e o Estado e vamos tomar atitudes
mais severas para reduzir o avanço do vírus que está
avançando rapidamente" , alertou o presidente da
Famem.

Erlànio, que foi convidado pelo governador Flávio Dino
(PCdoB) para participar de uma reunião no final da
tarde desta segunda-feira (1º de março) com demais
dirigentes de poderes, deve defender deve defender
medidas mais duras para o enfrentamento da doença
e evitar assim continuação da proliferação no estado.

Ele inclusive editou num novo decreto no município de
Igarapé Grande suspendendo as aulas particulares
por 15 dias e reduziu a quantidade de pessoas
permitidas em restaurantes e bares, entre outras
medidas.

No encontro que teve na sexta-feira com o procurador-
geral de justiça, Eduardo Nicolau e o defensor-geral do
Estado, Alberto Bastos, o dirigente da entidade que
reúne os 217 prefeitos dos municípios maranhense
chamou atenção para o fato de alguns chefes de
Executivos municipais, embora esteja vacinando, não
estão alimentando o sistema.

Site: https://www.domingoscosta.com.br/erlanio-xavier-
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Rosário: promotora Fabíola Faheína dá 30
dias para irmã de Calvet 'entrar na linha'
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Neto Cruz

A promotora de justiça Fabíola Faheína mostrou aos
irmãos Lícia & Calvet que o Ministério Público está
com o olhar voltado para os movimentos nada cristãos
da gestão do rosariense da gema.

Faheína apurou que a implantação da modalidade
eletrônica do pregão, em Rosário, em especial na área
da educação, não estava nos conformes.

Além disso, mesmo sob a pandemia, a prefeitura de
Rosário, via SEMED, insistia em realizar os pregões
de forma presencial, o que é um risco pra saúde. Além
disso, conforme levantado pela própria promotora,
conforme já decidido pelo TCU, o Pregão Eletrônico
propicia maior competitividade entre potenciais
fornecedores, favorecendo a economia na aquisição
dos bens, com melhor possibilidade de alcance de
propostas mais vantajosas, pelas características dessa
disputa (Processo 002.497/2014-0).

Fabíola resolveu instaurar procedimento administrativo
para acompanhar a efetiva implementação da
modalidade de licitação pregão eletrônico em Rosário,
na área da educação, em cumprimento ao Decreto nº
10.024/2019.

E navalha:

Expeça-se recomendação ao Senhor Prefeito
Municipal de Rosário e à Secretária Municipal de
Educação, sobre os fatos em apreço, para que sejam
adotadas medidas administrativas necessárias para a
utilização da modalidade pregão, tão somente, em sua
forma eletrônica, no prazo máximo de 30 (trinta dias).

Percebendo um suposto interesse em favorecer
financiadores de campanha, o MPMA  frustra,
momentaneamente, o provável modus operandi que
seria implantado para a liquidação de faturas .

Terá que ser postergado.

Veja na íntegra .
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Codó: MPMA investiga Francisco Nagib por
suposto direcionamento de recursos da Lei

Aldir Blanc
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Neto Cruz

O ex-prefeito de Codó e atual diretor do DETRAN-MA,
Francisco Nagib, terá que explicar o direcionamento
dado pela sua equipe, enquanto prefeito, a um
profissional que procurou a prefeitura para obter
informações do repasse dos recursos da Lei Aldir
Blanc.

A Lei Federal nº 14.017/2020 prevê o pagamento de
auxílio emergencial a artistas, produtores, técnicos e
espaços culturais como forma de auxiliar um dos
setores mais afetados pela pandemia do coronavírus.

Ao indagar quando provavelmente iria receber o faz-
me rir, o provocador do Ministério Público - promotor
de eventos José Augusto Sousa Barbosa - recebeu
como conselho ir falar com o prefeito para saber a
possibilidade de liberar o papel. Passado na casca do
alho, preferiu ir direto no cerne da questão e denunciar
o suposto esquema na Justiça.

O Ministério Público, ciente de que pode está
havendo um direcionamento dos recursos para aliados
de Nagib, decidiu apurar a denúncia.

É aguardar.

Veja:
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Governo deve editar hoje restrições a bares,
restaurantes e comércio no MA
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gilbertoleda

Conforme acordado ontem (1º) durante reunião com
gestores e autoridades no Palácio dos Leões ( reveja
), o Governo do Maranhão deve editar hoje (2) um
novo decreto com maiores restrições a atividades
consideradas não essenciais, num esforço para conter
a segunda onda da Covid-19.

O documento deve ser expedido logo após uma
segunda reunião, desta vez com representantes do
empresariado local.

Até agora, já está confirmado que, por ora, não será
determinado lockdown no estado, mas haverá
suspensão de atividades presenciais no serviço
público por dez dias, a partir da próxima segunda-feira
(8).

Eventos - mesmo aqueles com até 150 pessoas - não
serão mais permitidos.

Ideal e possível

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), já anunciou, após
participar da reunião emergencial de segunda-feira no
Palácio dos Leões, a suspensão das atividades
presenciais a partir da próxima segunda-feira (8).

Para ele, o isolamento máximo seria o cenário ideal
para conter o aumento do número de casos. "O
cenário ideal seria o lockdown mas, neste momento,
não será possível pelas implicações sociais. Por isso,
em consenso, com o objetivo de preservar a saúde
dos maranhenses, decidimos tomar medidas mais
restritivas em locais de maior aglomeração", disse.

Academias

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís,  expediu nesta segunda-fe i ra,  1º ,
Recomendação às academias e estabelecimentos
destinados à prática de atividade física de São Luís,
contendo medidas sanitárias para a prevenção do
contágio pelo coronavírus.

O documento orienta que os usuários e trabalhadores
somente poderão ingressar nos estabelecimentos se

estiverem usando máscaras e se higienizarem as
mãos com água e sabão ou álcool 70%, bem como
que os profissionais de educação física orientem os
alunos a manter a utilização da máscara durante todo
o período da atividade, evitando colocá-la abaixo do
nariz ou do queixo, mesmo nos exercícios de maior
intensidade.

Também foi recomendado o controle no número
máximo de pessoas presentes ao mesmo tempo no
estabelecimento, respeitando o limite de uma pessoa
(colaborador e/ou clientes) para cada 4m².

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/03/02/governo-
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Governo deve editar hoje restrições a bares,
restaurantes e comércio no MA
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Blog do Neto Weba

Conforme acordado ontem (1º) durante reunião com
gestores e autoridades no Palácio dos Leões, o
Governo do Maranhão deve editar hoje (2) um novo
decreto com maiores restr ições a at ividades
consideradas não essenciais, num esforço para conter
a segunda onda da Covid-19.

O documento deve ser expedido logo após uma
segunda reunião, desta vez com representantes do
empresariado local.

Até agora, já está confirmado que, por ora, não será
determinado lockdown no estado, mas haverá
suspensão de atividades presenciais no serviço
público por dez dias, a partir da próxima segunda-feira
(8).

Eventos - mesmo aqueles com até 150 pessoas - não
serão mais permitidos.

Ideal e possível

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), já anunciou, após
participar da reunião emergencial de segunda-feira no
Palácio dos Leões, a suspensão das atividades
presenciais a partir da próxima segunda-feira (8).

Para ele, o isolamento máximo seria o cenário ideal
para conter o aumento do número de casos. "O
cenário ideal seria o lockdown mas, neste momento,
não será possível pelas implicações sociais. Por isso,
em consenso, com o objetivo de preservar a saúde
dos maranhenses, decidimos tomar medidas mais
restritivas em locais de maior aglomeração", disse.

Academias

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís,  expediu nesta segunda-fe i ra,  1º ,
Recomendação às academias e estabelecimentos
destinados à prática de atividade física de São Luís,
contendo medidas sanitárias para a prevenção do
contágio pelo coronavírus.

O documento orienta que os usuários e trabalhadores
somente poderão ingressar nos estabelecimentos se

estiverem usando máscaras e se higienizarem as
mãos com água e sabão ou álcool 70%, bem como
que os profissionais de educação física orientem os
alunos a manter a utilização da máscara durante todo
o período da atividade, evitando colocá-la abaixo do
nariz ou do queixo, mesmo nos exercícios de maior
intensidade.

Também foi recomendado o controle no número
máximo de pessoas presentes ao mesmo tempo no
estabelecimento, respeitando o limite de uma pessoa
(colaborador e/ou clientes) para cada 4m².

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/03/governo-
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Governo descarta lockdown, mas suspende
presença nos órgãos públicos por 10 dias e

prevê medidas mais duras
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Ribarmar Correa

O Governo do Maranhão não recorrerá ao lockdown
como medida para conter a onda em curso do novo
coronavírus na Ilha de São Luís e nas grandes cidades
do interior do estado, como Imperatriz, por exemplo.
Em compensação, adotará um elenco de duras
restrições a aglomerações, circulação desnecessária,
com fiscalização intensa, e procedimentos, como o
uso de máscara e da higienização com álcool em gel,
que serão definidas após diálogo com setores da área
econômica, a serem realizadas hoje. "Estamos
descartando a possibilidade de nesse momento haver
um lockdown total. O que faremos é uma edição de
normas com restr ições de certas at ividades,
inicialmente pelo período de 10 dias, como restrições
de grandes aglomerações, eventos que envolvam
muitas pessoas, eventos festivos", disse o governador
Flávio Dino (PCdoB), após reunião com os presidentes
do Poder Legislativo, deputado Othelino Neto
(PCdoB), do Poder Judiciário, desembargador Lourival
Serejo, do procurador Geral de Justiça, Eduardo
Nicolau, dos prefeitos de São Luís, Eduardo Braide
(Podemos), de São José de Ribamar, Júlio Matos
(PL), de Paço do Lumiar, Paula da Pindoba (PCdoB),
e de Raposa, Eudes Barros (PL), do secretário de
Saúde e presidente do Conass, Carlos Lula, do vice-
presidente do Tribunal de Contas, Washington
Oliveira, além do reitor da UFMA, Natalino Salgado, e
vários secretários.

Foi uma reunião de peso e exemplar, a começar pelo
fato de ter colocado na mesma mesa, com voz e voto,
os chefes dos três Poderes, do Ministério Público, e
os mandatários dos quatro municípios da Ilha, que
respondem por um total aproximado de 1,5 milhão de
habitantes. O grau de importância do evento pode ser
medido, por exemplo, com o fato de que levou o novo
prefeito de São Luís, Eduardo Braide, pela primeira
vez ao Palácio dos Leões. Dados como esses
demonstram que,  ao contrár io do que está
acontecendo no plano federal e em alguns Estados, o
governador Flávio Dino, mesmo mantendo inalteradas
suas posições políticas, tem capacidade de separar as
coisas em questões que envolvem o interesse maior
da população, como é o caso da pandemia.

Durante a reunião, o governador apresentou um
balanço consistente da situação da pandemia no
Maranhão, com números e informações detalhadas
sobre as medidas adotadas até aqui com relação à
estrutura hospitalar. Em seguida, ouviu as demandas
de cada prefeito da Ilha, trocou sugestões com os
chefes de Poder e apresentou o cenário atual, com
dados, mostrando crescimento na ocupação dos leitos
e aumento da taxa de contágio do coronavírus no
Maranhão. Na exposição, o governador mostrou as
demandas de Imperatriz e São Luís por leitos em
outubro de 2020 e em fevereiro deste ano para ilustrar
a escalada do vírus: em São Luís, em outubro de
2020, foram solicitados 169 leitos da rede estadual,
em fevereiro deste ano, foram 774 solicitações. Já em
Imperatriz foram 145 solicitações em outubro e 625 em
fevereiro. E completou informando que só neste ano o
Governo do Estado já abriu 500 leitos exclusivos para
Covid-19.

O resultado prático da reunião será conhecido em
decreto a ser editado hoje, após uma rodada de
conversas complementares com representantes da
sociedade organizada, especialmente os do segmento
econômico. Mas no próprio encontro foram definidas
medidas em seguida reveladas pelo governador Flávio
Dino: suspensão do trabalho presencial no serviço
público por 10 dias, expansão de linhas de ônibus,
aumento do número de le i tos hospi ta lares,
abrangendo Estado e Prefeituras, bem como a
formação de uma força-tarefa com os municípios, com
a participação dos outros Poderes para fiscalizar e
punir quem não usar máscaras em vias públicas. Se
após 10 dias as medidas não forem suficientes para
conter o atual ciclo de avanço do novo coronavírus,
outras, mais abrangentes e mais rígidas, serão
adotadas.

Como se vê, o Palácio dos Leões sediou ontem um
evento maiúsculo destinado a intensificar o combate
ao novo coronavírus, reforçando o fato de que o
Maranhão tem sido referência nessa luta. Exatamente
por que tem um Governo administrativamente eficiente
e politicamente correto.

PONTO & CONTRAPONTO
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A carta aberta divulgada ontem por 17 dos 26
governadores, entre eles o maranhense Flávio Dino
(PCdoB), reagindo ao jogo de má fé que faz o
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao divulgar
valores repassados aos Estados provenientes da
divisão do bolo tr ibutár io nacional,  que são
obrigatórios, previstos na Constituição da República,
como se fossem recursos concedidos aos entes
federativos como um favor presidencial. Na carta, os
governadores acusam o presidente de construir
"imagens maniqueístas" visando o "enfraquecimento
da cooperação federativa essencial aos interesses da
população" ao publicar "má informação", priorizando "o
confronto", que podem promover conflitos entre a
sociedade e Governos estaduais. Justa e em tom
adequado, a reação dos governadores chega com
algum atraso, pois não foi a primeira vez que o
presidente usou esse artifício, tendo um ou outro
governante reagido sem a ênfase necessária para
colocar as coisas nos seus devidos lugares.

Em lives no último fim de semana, o presidente Jair
Bolsonaro divulgou que no ano passado a União
repassou R$ 847 bilhões aos Estados, sem, no
entanto, dar as explicações devidas sobre a base legal
desses repasses. Na sua divulgação, tecnicamente
inexplicável, por não ser assunto da sua alçada, e
eticamente censurável, por se sustentarem numa
inverdade, o presidente passou a ideia de que seriam
recursos liberados por ele e seu Governo para ajudar
os governadores a enfrentar problemas, entre eles a
pandemia do novo coronavírus. O que foi liberado com
esse objetivo foram R$ 74 milhões, nada mais.

Vale lembrar que recursos do Fundo de Participação
dos Estados (FPE), do Sistema Único de Saúde
(SUS), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb), que formam parte da base da
receita dos Estados, são constitucionais, a partir do
que a União arrecada nos estados em Imposto de
Renda e em Imposto sobre Produtos Industrializados,
por exemplo. Sua divisão tem a população como
critério básico, e os valores repassados aos Estados
são calculados pela Secretaria do Tesouro Nacional
com o controle institucional do Tribunal de Contas da
União. Ao mesmo tempo, recursos usados pelo
Governo Federal para bancar o Auxílio Emergencial
são recursos de receita da União, que fica com a
maior fatia dos impostos federais, e não têm nada a
ver com os Estados - caso também do Bolsa Família.

O dado mais importante: o presidente da República
nada tem a ver com isso, e os governadores não lhe
devem explicação sobre como usam esses recursos
garantidos pela Constituição, exatamente pelo fato de
eles serem originados nos estados. A divulgação das
receitas estaduais é, óbvio, uma malandragem política

do presidente Jair Bolsonaro, que, pressionado pelo
péssimo desempenho administrativo e pela desastrosa
condução da crise sanitária, resolveu se manter no
palanque, criando factoides. Sem suporte político e
partidário forte - nem partido tem - e por saber que o
Centrão não lhe é fiel, o presidente conta, porém, com
uma base de apoiadores hoje imprecisa, mas ainda
forte o suficiente para alimentar sua obstinação pela
reeleição, que está cada vez mais distante.

Para se ter uma ideia da malandragem presidencial
quanto a repasses, ontem, acolhendo reclamação-
denúncia do governador Flávio Dino, a ministra Rosa
Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu
medida liminar obrigando o Ministério da Saúde a
retomar imediatamente o financiamento de leitos de
UTI no Maranhão, suspenso em dezembro por pura e
inexplicável má fé.

O secretário de Saúde, Carlos Lula, ampliou ontem,
expressivamente, o seu lugar entre os brasileiros que,
no comando de órgãos públicos, estão tendo papel
destacado na luta contra a pandemia. Ao mesmo
tempo em que cuidava de alinhavar medidas mais
duras para conter o recrudescimento momentâneo do
avanço do novo coronavírus no Maranhão, colhia os
bons resultados da Carta Aberta do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde  (Conas), do qual é
presidente, criticando a inacreditável atitude do
presidente Jair Bolsonaro de desestimular o uso de
máscara, usando o argumentando negacionistas de
considerá-la ineficaz. O documento, que ganha
importância histórica, veio em reforço à igualmente
histórica Carta Aberta das 36 sociedades médicas,
divulgada no sábado (27), fazendo a mesma crítica à
posição do presidente e apelando fortemente para que
os brasileiros criem consciência em relação à
necessidade desses cuidados. Carlos Lula, que é
advogado por formação, se revelou e tem se mantido
um homem público surpreendente, principalmente pela
eficiência com que vem comandando a luta contra o
coronavírus no Maranhão, como chefe inconteste do
Sistema Estadual de Saúde  e no País como
presidente do Conass.

São Luís, 02 de Março de 2021.
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Othelino Neto discute medidas contra a
Covid-19 no Maranhão (POLÍTICA)
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O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta
segunda-feira (1º), no Salão de Atos do Palácio dos
Leões, da reunião emergencial, convocada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), para discutir novas
medidas de restrições contra a Covid-19 , diante da
curva de crescimento de casos no estado e
sobrecarga das redes pública e privada de saúde da
Grande Ilha.

Para Othelino Neto, o isolamento máximo seria o
cenário ideal para conter o aumento do número de
casos. "O cenário ideal seria o lockdown mas, neste
momento, não será possível pelas implicações sociais.
Por isso, em consenso, com o objetivo de preservar a
saúde dos maranhenses, decidimos tomar medidas
mais restritivas em locais de maior aglomeração",
disse.

Na reunião, o governador Flávio Dino descartou a
possibilidade de lockdown nos próximos dias e
apresentou algumas medidas para combater o avanço
da doença, entre elas, a ampliação das linhas de
ônibus e o reforço em relação ao uso de máscaras. O
chefe do Executivo disse ainda que haverá restrições
mais rigorosas para grandes aglomerações.

"Em face da elevação do número de casos do novo
coronavírus, é imprescindível que tenhamos mais
restrições em atividades de maior aglomeração.
Houve, contudo, um consenso, no sentido de não
haver lockdown nesta semana, porém, faremos a
edição de normas e decisões de vários órgãos para
que certas atividades deixem de ocorrer por um
período, principalmente em grandes aglomerações",
esclareceu o governador.

Em seguida, Flávio Dino explicou que o decreto
governamental será disponibilizado nesta terça-feira
(2), após diálogo com entidades empresariais.
"Somente após essa reunião, editaremos o decreto,
com os detalhes definit ivos. Queremos que o
empresariado participe, porque é responsável
conosco, como por exemplo, ao que se refere ao uso
de máscaras nos estabelecimentos", completou.

O secretário de Estado de Saúde e presidente do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(Conass), Carlos Lula, ressaltou que, para a decisão
em conjunto, foram avaliados o crescimento no

número de casos da COVID-19 e a impossibilidade do
sistema público de saúde atender todas as demandas.

"De fato, estamos com um estresse muito forte no
sistema de saúde do Maranhão, principalmente em
São Luís, Imperatriz, Bacabal e Santa Inês, onde
temos solicitação de leitos maior que a média. Essas
medidas, nesse momento, são indispensáveis para
que não tenhamos um colapso na saúde. Por isso, a
necessidade de medida extrema de restrição social",
enfatizou Lula.

O encontro reuniu ainda representantes dos três
Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública,
além de prefeitos da região metropolitana de São Luís
e outras autoridades.

Serviço Público remoto

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
assim como os demais órgãos públicos e Prefeituras
da Grande Ilha de São Luís, suspenderá as atividades
presenciais por uma semana, a partir da próxima
segunda-feira (8).

A suspensão das at iv idades presenciais na
Assembleia Legislativa está em conformidade com as
decisões tomadas na reunião com o governador, para
conter o avanço do novo coronavírus entre os
servidores e parlamentares, limitando a circulação de
pessoas e permitindo o trabalho remoto.

Segundo Othelino, a Assembleia segue uma série de
protocolos desde o início da pandemia. "Manteremos
nossa Resolução Legislativa estabelecendo uma série
de protocolos internos desde o início da pandemia.
Nós não revogamos, então, a manteremos. O que
teremos de novo é que, na semana que vem, teremos
as at iv idades de forma remota",  expl icou o
parlamentar, enfatizando, ainda, que a decisão, em
conjunto com os outros órgãos, será importante para
diminuir  o nível  de contaminação na região
metropol i tana.
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Pacientes de Imperatriz são transferidos para
São Luís

 

O IMPARCIAL ON/LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Luciana Gomes

Por conta do aumento significativo nos casos do novo
c o r o n a v í r u s ,  u n i d a d e s  d e  s a ú d e  e s t ã o
sobrecarregadas e o reflexo disso são os pacientes
precisando ser transferidos para outros municípios.

Na manhã de segunda-feira (1), em Imperatriz, a
segunda maior cidade do estado só possuía 2 leitos de
UTI disponíveis. Por conta disso, os pacientes
precisaram ser transferidos às pressas para a capital
maranhense.

Leia também:

O hospital universitário liberou 10 leitos de UTI e 20
leitos de enfermaria. Em seus pronunciamentos o
governo aponta que ainda não é o momento para
medidas extremas, como o lockdown. Estão sendo
feitas as ampliações de leitos, intensificação na
fiscalização dos estabelecimentos e a realização dos
testes.

Na segunda-feira (01), o governador Flávio Dino,
juntamente dos prefeitos municipais da grande São
Luís e de Imperatriz , decidiu que o lockdown ainda
não será decretado no estado do Maranhão. A reunião
também contou com a presença e decisão de
representantes do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA), Ministério Público do Maranhão (MP-MA) e
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-
MA).

Outra medida decidida foi de que eventos presenciais
não serão mais permitidos dentro do estado, incluindo
aqueles que possuem até 150 pessoas que
anter iormente estavam sendo permit idos.

Sobre o comércio e demais atividades do ramo, ainda
não há determinações oficiais a respeito, mas há
indícios de que novas medidas de restrições sejam
tomadas com relação a esse setor. No entanto,
apenas após o encontro entre o governador e
representantes do comércio que ocorrerá na terça-
feira (02), as restrições serão tomadas.
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Município de São Luís deve restaurar e
conservar área de preservação do Rio

Gangan
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O Município de São Luís foi condenado na Justiça
estadual a promover, no prazo de dois anos, a
restauração da área de preservação permanente do
Rio Gangan, no bairro do Turu, e realizar as medidas
contempladas no Projeto de Recuperação de Área
Degradada (PRAD) e efetuar o monitoramento da área
recuperada.

No prazo de 60 dias, a Prefeitura Municipal deverá
apresentar o cronograma de realização das medidas
propostas, para o cumprimento da sentença. No caso
de descumprimento de qualquer das determinações
judiciais, foi fixada multa diária no valor de R$ 1 mil.

A sentença do juiz Douglas de Melo Martins acolheu,
parcialmente, pedido do Ministério Público Estadual
(MPE) no sentido de obrigar o gestor público municipal
a reparar os danos ambientais diretos e indiretos
causados às áreas de preservação permanente do rio
Gangan, nos trechos afetados pela construção da
Ponte "Pai Inácio", a jusante e a montante da obra.

O MPE relata, na ação, que o município de São Luís
construiu a Ponte "Pai Inácio" sobre o Rio Gangan,
com o objetivo de conectar a Rua General Artur
Carvalho (Turu) à Rua Nossa Senhora da Vitória
(Parque Vitória), dentro da área de preservação
permanente,  às margens de cursos d 'água
pertencentes ao rio. E teria a responsabilidade de
reparar os danos à área de preservação permanente
situada nas margens do rio - conforme licenciamento
ambiental autorizado pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (SEMMAM).

No entanto, a SEMMAM informou, em 2018, ao MPE
que não houve a reparação dos danos causados ao
local da obra. O Município de São Luís alegou, na
ação, que os danos observados na área merecem ser
avaliados mais adequadamente, segundo a extensão
e intensidade. Do mesmo modo, deve ser verificado se
e s s e s  e v e n t u a i s  d a n o s  f o r a m  c a u s a d o s ,
exclusivamente, por força da obra da ponte.

No entendimento do juiz, ficou evidente o dano e a
relação de causa da conduta do município de São
Luís, de modo que se impõe a condenação na
obrigação de reparar o ambiente. "A responsabilidade

civil por danos ambientais, da qual decorre a
obrigação de indenizar o dano e de recuperar o meio
ambiente degradado, é objetiva (Lei nº 6.938/81, art.
14, §1º) e solidária (art. 3º, IV), vez que é pautada pela
teoria do risco integral, independendo da comprovação
de culpa ou dolo", afirmou o juiz na sentença.

RIO GANGAN

Segundo informações do portal do Município na
internet, o canal do Rio Gangan tem extensão de
1.700 metros. Começa na Rua do Aririzal, atravessa a
Avenida São Luís Rei de França e termina na Rua Pai
Inácio, que dá acesso à Avenida General Artur
Carvalho, no Turu, e à Avenida da Vitória, no Parque
Vitória, em São Luís.
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Othelino discute restrição contra a Covid e
anuncia suspensão de atividades presenciais

(Assembleia MA)
 

O QUARTO PODER ON LINE / MA. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta
segunda-feira (1º), no Salão de Atos do Palácio dos
Leões, da reunião emergencial, convocada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), para discutir novas
medidas de restrições contra a Covid-19 , diante da
curva de crescimento de casos no estado e
sobrecarga das redes pública e privada de saúde da
Grande Ilha.

Para Othelino Neto, o isolamento máximo seria o
cenário ideal para conter o aumento do número de
casos. "O cenário ideal seria o lockdown mas, neste
momento, não será possível pelas implicações sociais.
Por isso, em consenso, com o objetivo de preservar a
saúde dos maranhenses, decidimos tomar medidas
mais restritivas em locais de maior aglomeração",
disse.

Na reunião, o governador Flávio Dino descartou a
possibilidade de lockdown nos próximos dias e
apresentou algumas medidas para combater o avanço
da doença, entre elas, a ampliação das linhas de
ônibus e o reforço em relação ao uso de máscaras. O
chefe do Executivo disse ainda que haverá restrições
mais rigorosas para grandes aglomerações.

"Em face da elevação do número de casos do novo
coronavírus, é imprescindível que tenhamos mais
restrições em atividades de maior aglomeração.
Houve, contudo, um consenso, no sentido de não
haver lockdown nesta semana, porém, faremos a
edição de normas e decisões de vários órgãos para
que certas atividades deixem de ocorrer por um
período, principalmente em grandes aglomerações",
esclareceu o governador.

Em seguida, Flávio Dino explicou que o decreto
governamental será disponibilizado nesta terça-feira
(2), após diálogo com entidades empresariais.
"Somente após essa reunião, editaremos o decreto,
com os detalhes definit ivos. Queremos que o
empresariado participe, porque é responsável
conosco, como por exemplo, ao que se refere ao uso
de máscaras nos estabelecimentos", completou.

O secretário de Estado de Saúde e presidente do

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(Conass), Carlos Lula, ressaltou que, para a decisão
em conjunto, foram avaliados o crescimento no
número de casos da COVID-19 e a impossibilidade do
sistema público de saúde atender todas as demandas.

"De fato, estamos com um estresse muito forte no
sistema de saúde do Maranhão, principalmente em
São Luís, Imperatriz, Bacabal e Santa Inês, onde
temos solicitação de leitos maior que a média. Essas
medidas, nesse momento, são indispensáveis para
que não tenhamos um colapso na saúde. Por isso, a
necessidade de medida extrema de restrição social",
enfatizou Lula.

O encontro reuniu ainda representantes dos três
Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública,
além de prefeitos da região metropolitana de São Luís
e outras autoridades.

Serviço Público remoto

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
assim como os demais órgãos públicos e Prefeituras
da Grande Ilha de São Luís, suspenderá as atividades
presenciais por uma semana, a partir da próxima
segunda-feira (8).

A suspensão das at iv idades presenciais na
Assembleia Legislativa está em conformidade com as
decisões tomadas na reunião com o governador, para
conter o avanço do novo coronavírus entre os
servidores e parlamentares, limitando a circulação de
pessoas e permitindo o trabalho remoto.

Segundo Othelino, a Assembleia segue uma série de
protocolos desde o início da pandemia. "Manteremos
nossa Resolução Legislativa estabelecendo uma série
de protocolos internos desde o início da pandemia.
Nós não revogamos, então, a manteremos. O que
teremos de novo é que, na semana que vem, teremos
as at iv idades de forma remota",  expl icou o
parlamentar, enfatizando, ainda, que a decisão, em
conjunto com os outros órgãos, será importante para
diminuir  o nível  de contaminação na região
metropol i tana.
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Negacionista, Dino imita Bolsonaro, expõe
chefes de outros Poderes no MA e prioriza

economia (Política)
 

BLOG ATUAL 7. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Yuri Almeida

Pró-ciência nas redes sociais e em discursos contra o
presidente da República, mas na prática negacionista
quanto ao aumento desenfreado de casos e óbitos por
Covid-19 no Maranhão, o governador Flávio Dino
(PCdoB) deu de ombros para a pressão popular e
resolveu imitar Jair Bolsonaro (sem partido) na falta de
medidas mais restritivas contra o avanço da pandemia
no estado -antes, o comunista já havia montado e
distribuído o famigerado kit anticovid-19 , com
medicamentos sem eficácia e sem comprovação
científica contra a doença, como a cloroquina.

Após reunião arapuca realizada no Palácio dos Leões,
nessa segunda-feira 1º, em que aglomerou, ainda que
com uso de máscaras, diversos chefes de outros
Poderes e de entidades autônomas sem qualquer
expertise em epidemiologia ou virologia, Dino resolveu
que não adotará oficialmente qualquer medida mais
rígida para evitar o colapso no sistema de saúde
pública sem antes ouvir, primeiro, o setor empresarial.
Em vez do comitê científico, custeado pelos cofres
públicos para direcionar as ações do governo no
combate ao novo coronavírus, quem vai ditar o que
pode ou não ser fechado ou suspenso no estado serão
os grandes empresários, desmentindo carta

De nova medida decidida, apenas a suspensão do
trabalho presencial no serviço público, pelo período de
10 dias. Ainda assim, somente a partir da próxima
semana, quando a situação epidemiológica do estado
-com taxa de ocupação de leitos de UTI (unidade de
tratamento intensivo) acima de 80% há mais de uma
semana- tende a ser outra e pior do que a atual, com
maior alta de contágio e mortes em decorrência da
Covid-19, e consequente maior necessidade de
internações.

Além disso, a participação de chefes de outros
Poderes na reunião expões que essas autoridades e a
atuação desses órgãos não deve ser independente,
mas integralmente sujeita às ordens do Palácio dos
Leões. Isso ficou claro na fala do próprio Flávio Dino,
durante coletiva sobre o encontro.

Segundo o comunista, em consenso, foi descartada a

possibilidade de lockdown total no momento, apesar
dos poucos leitos para tratamento da doença ainda
disponíveis e da confirmação de registro da variante
P1 da Covid-19 no Maranhão.

"Estamos descartando a possibilidade de nesse
momento haver um lockdown total. O que faremos é
uma edição de normas com restrições de certas
atividades, inicialmente pelo período de 10 dias, como
restrições de grandes aglomerações, eventos que
envolvam muitas pessoas, eventos festivos", disse
Flávio Dino.

Ocorre que, com a declaração, o governador mancha
a atuação do Ministério Público  e da DPE
(Defensoria Públ ica do Estado), que vinham
trabalhando fortemente pela adoção de medidas nas
rígidas de enfrentamento ao novo coronavírus, e ainda
do Poder Judiciário do Maranhão, que possui um
pedido para decretação de lockdown em todo o
estado, mas já está sob suspeita de indeferimento a
pedido do governador.

Outro exposto à ignomínia foi o secretário estadual da
Saúde, Carlos Lula. Como presidente do Conass
(Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass), horas antes da reunião arapuca, o titular da
SES divulgou carta pela entidade em que sugere
toque de recolher, fechamento de escolas, praias,
bares e igrejas como medida urgente contra Covid-19.
Para não desagradar o chefe do Palácio dos Leões,
porém, Lula se comportou no encontro e foi contrário a
alguma medida mais rígida no Maranhão.
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Precisa deixar as politiquices e ser mais
enfático administrativamente!!! Guerra entre
cientistas e empresários deixa Flávio Dino

sem rumo.
 

BLOG DO CAIO HOSTILIO. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Caio Hostilio

Por Marco D'Eça

Sem saber o que fazer diante do avanço do
coronavírus e suas var iantes no Maranhão,
g o v e r n a d o r  c o m u n i s t a  t e n t a  d i v i d i r  s u a s
responsabilidades com prefeitos e membros do
Ministério Público e do Judiciário maranhense

O governador Flávio Dino (PCdoB) vive um dilema
neste momento da pandemia de coronavírus.

Ele sabe que o vírus está se propagando com maior
velocidade e já tem suas variantes circulando no
estado, o que leva cientistas e representantes da
Saúde a cobrar por medidas mais rígidas, incluindo
lockdown.

Mas ele também sofre pressão de empresários que
querem manter o funcionamento de seus negócios a
qualquer custo, mesmo diante dos riscos de colapso
na saúde.

Sem saber o que fazer, Dino tenta envolver em suas
responsabilidades representantes de outros poderes e
também prefeitos da Grande São Luís.

Enquanto o governador claudica, seu secretário de
Saúde, Carlos Eduardo Lula, defende claramente o
fechamento de atividades como bares, restaurantes,
academias, shoppings e escolas.

Dino até decidiu proibir os eventos - mesmo aqueles
com 150 pessoas - mas não disse a partir de quando.

Ele também defende um toque de recolher das 20H às
6h por um período mínimo de 15 dias.

Lula fala como presidente do Conselho nacional de
Secretários de Saúde, não como titular da pasta no
Maranhão.

E assim o Maranhão vai seguindo, com seus

governantes em falta de sintonia.

E com aumento de mortes por CoVID-19 no estado.

Flávio Dino quer dividir responsabilidades com
prefeitos e autoridades de outros poderes diante do
avanço da CoVID-19
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Prefeitura de Cidelândia é alvo de inquérito
por fraude em licitação de livros didáticos

 

BLOG NETO FERREIRA. Ter, 2 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Prefeitura de Cidelândia, comandada por Fernando
Teixeira, está na mira do Ministério Público por
suposta fraude em licitação de livros didáticos.

Segundo informações do Parquet, o Executivo
contratou a empresa Florescer Editora e Distribuidora
para o fornecimento de livros didáticos por cifras
altíssimas.

A contratação teria sido fraudada para favorecer a
editora, que fica localizada em São Luís e tem como
dono Demerval Viana Pinheiro.

A investigação está sob a responsabilidade da
promotora de Justiça, Glauce Mara Lima Malheir, que
é titular da 2ª Promotoria de Justiça Especializada de
Açailândia.

A representante do MP solicitou que presidente da
Comissão de Licitação de Cidelândia encaminhe cópia
integral (em mídia pesquisável) de todos os processos
licitatórios que culminaram com a contratação da
Florescer nos últimos 05 anos.

Pediu ainda que o secretário Municipal de Educação
encaminhe cópias de todas as notas de empenho,
liquidação e pagamentos efetuados à referida
empresa.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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